
  عمر بن علي املقدمي وتدليسه ، يدّلس تدليس الّسكوت . السائل :

  مشكلة املشاكل . الشيخ :

  يقول حّدثنا عن شيخه وهو مل يسمع منه فما حكم تصرحيه بالّسماع خارج الّصحيحني ؟ السائل :

  ظننت أّنك تقول ما حكمه يف الصحيحني . الشيخ :

  ال ، خارج الصحيحني . السائل :

  طبعا هو التوّقف عن االحتجاج به . الشيخ :

حفظك اهللا ، طيب جئنا إىل بقّية بن الوليد والوليد بن مسلم وهم يدّلسان تدليس التسوية وتدليس  السائل :

لكن فيما فوق شيخهما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم فيه عنعنة الّتسوية مها يصّرحان بالّسماع من شيخهما 

  وتدليس التسوية يسقط الضعيف من السند حىت يصري السند مستويا جيدا ؛ فهل يقبل هذا أم يتوقف فيه أيضا 

 كل سلسلة أما بالنسبة للوليد بن مسلم الدمشقي ابن بلدنا هذا فال حيتّج به إالّ أّن يصرّح بالتحديث يف الشيخ :

.  

  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ السائل :

أي نعم ، عفوا ليس إىل رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله وسّلم وإّمنا إىل الّصحايب , أّما بقّية بن الوليد  الشيخ :

بقّية بن الوليد فاملعروف عند مجهور احملّدثني أّن تدليسه ليس تدليس الّتسوية كالوليد بن مسلم فمن اعتقد بأّن 

تدليسه تدليس التسوية كتدليس الوليد بن مسلم فهما يف اهلواء سواء ال جيوز االحتجاج حبديثهما إّال إذا كان 

  حتديثه مسلسال يف كل الطبقات ، واضح اجلواب ؟

  نعم ، إذا أعتقد أما سواء ؟ السائل :

  أينعم . الشيخ :

  ف ؟وإذا اعتقد الّتفرقة فاألمر خيتل السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  حفظكم اهللا . السائل :

  وإيّاك . الشيخ :

طالب العلم عند احلكم على األحاديث بالّصّحة أو الّضعف فإنه دائما يتقصى ماذا قال األئمة الذين  السائل :

اهرة قبله ، فإذا ما وجد مثال حديثا قد صّححه مثال احلافظ ابن حجر أو غريه من األئّمة هو يرى فيه عّلة ظ

لكّنه ال يرى إمجاع أهل احلديث على صّحة هذا احلديث أو على ضعفه وهو يرى خالف هذا هل له أن خيالفهم 



  ، أن خيالف هذا اإلمام وأن يتكّلم بالّصّحة أو الّضعف 

قولك يرى خالف هذا أشكل علّي بعد أن ذكرت أنّه فيه خالف يف التصحيح والتضعيف ، فريى  الشيخ :

  خالف ماذا ؟

  يعين يرى خالف تصحيح احلافظ ابن حجر احلديث أو تضعيفه ؟ لسائل :ا

  طيب لكن يف الوقت نفسه يرى من يوافقه  الشيخ :

ال أحد وافقه على هذا من قبل ، ما أحد وافقه على هذا من قبل واحلافظ ابن حجر هو الذي تفّرد  السائل :

 أو حديث كذا أو كذا تفرد بتصحيحه احلافظ ابن مثال بتصحيح هذا احلديث ، احلديث مثال يف سنن الدارقطين

حجر مل جيمعوا على تصحيحه أو على تضعيفه وهو نفسه يرى خالف هذا اإلمام وليس له سلف يف تصحيح 

أو تضعيف ما وقف على هذا ، اهللا أعلم له سلف أم ال ؛ هل له أن يتجرّأ أو أن يقول صحيح مع خمالفته 

  الفته للحافظ ابن حجر للعّلة اّليت يراها ويذكر برهانه ؟ .للحافظ ابن حجر أو ضعيف مع خم

ال إله إال اهللا , اجلواب خيتلف يا أخي باختالف الذي مسّيته بطالب العلم , فإن كان يرى غري مغّرت  الشيخ :

مري بنفسه أنّه وصل إىل مرتبة من التحقيق يف علم اجلرح والتعديل والّتصحيح والّتضعيف يسوّغ له أن خيالف أ

  املؤمنني يف احلديث ابن حجر العسقالين فله ذلك وإّال فال .

  حفظكم اهللا . السائل :

هنا سؤال حول توثيق بعض األئّمة وأريد أن أعرف حاهلم من جهة التشّدد والّتساهل واإلعتدال ، مثال  السائل :

  ابن سعد يف الطّبقات هل هو متساهل ؟

  . بالّنسبة لبعض األئّمة متساهل الشيخ :

  بالّنسبة لبعض األئّمة ؟ السائل :

  متساهل . الشيخ :

  يعين إذا قورن كالمه ببعض كالم األئمة . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  طيب إذا انفرد برتمجة وليس فيها إال توثيق ابن سعد ماذا حنكم على توثيقه ؟ السائل :

  نقبله مادام ليس له معارض . الشيخ :

  معارض , طيب إذا عرف أنه متساهل هل يقبل ؟ ما دام ليس له السائل :

  اجلواب هو هو . الشيخ :



  طيب ابن حبان علم أنه متساهل وال يقبل تفّرده . السائل :

  مكانك راوح لكن ليس هذا كهذا . الشيخ :

  يعين تساهل هذا ليس كتساهل هذا ؟ السائل :

ا مجاهري علماء احلديث ؛ أما ذاك فلم يضع مثل طبعا ؛ ألن ابن حزم أقام توثيقه على قاعدة خالف فيه الشيخ :

هذه القاعدة حىت يفضح نفسه لكننا حنن بالتتبع نراه متساهال ، فإذا مل جند من يعارضه قبلنا توثيقه حىت يتبّني 

  لنا ومهه يف الّتوثيق .

  طّيب العجلي نّص على أنّه يتساهل يف توثيق ااهيل ؟ السائل :

  هو كذلك . الشيخ :

  فما املوضع الذي نّصه على قاعدة علم منه هذا أم هو باإلستقراء ؟ ل :السائ

  هو اإلستقراء , لكّن العجلي تساهله أيضا ذا اإلستقراء ليس كابن حّبان . الشيخ :

  أسأل عن اخلطيب ، اخلطيب يف تاريخ بغداد ويف كتبه األخرى من ناحية التساهل والتشدد  السائل :

  معتدال .ما أعرفه إال  الشيخ :

  طيب ابن خلفون ؟ السائل :

  ما أعرف عنه شيئا . الشيخ :

  من جهة الّتساهل ؟ السائل :

  ما أعرف عنه شيئا . الشيخ :

  القاسم ابن مسلمة ، معذرة مسلمة بن القاسم ؟ السائل :

  هل هو املصري ؟ الشيخ :

  احلليب : األندلسي ، واهللا اعلم .

بني أيدينا وإمنا بني أيدينا نقول عنه كالتهذيب واللسان وحنو ذلك ، فما ابن القسام هذا كتابه ليس  الشيخ :

تكّونت عندي أنا شخصيا أيضا بالنسبة إليه رأي هل هو من املتوّسطني أم من املتشّددين أم من املتساهلني لكن 

رجال ال نعرف عنهم الذي وجدته وملسته ملس اليد أنّنا حباجة إىل توثيقاته ألنه يف كثري من األحيان يتكلم عن 

  شيئا .

  الدارقطين رمحه اهللا . السائل :

  الدارقطين بالشّك هو إمام وال ينسب إىل تشدد وال إىل تساهل ، هذا اعتقادي فيه . الشيخ :



  ابن عساكر ؟ السائل :

  ابن عساكر قّلما ينقل عنه توثيق فليس عندي رأي خاص به . الشيخ :

  البيهقي ؟  السائل :

  هقّي هو كالدارقطّين .البي الشيخ :

  طيب عبد الباقي ابن قانع ؟ السائل :

  ليس له كبري ذكر يف كتب النقد واجلرح فال رأي عندي فيه . الشيخ :

  أبو نعيم ؟ السائل :

  أبو نعيم األصبهاين ما عندي رأي متكّون عنه . الشيخ :

ري أو يف صحيح مسلم وفيها فيما بعض الطلبة يف هذا الزمان يرى بعض األحاديث يف صحيح البخا السائل :

يبدوا له أو فيما يقول مثال علة ، وهذا احلديث مل يتكّلم فيه احلفاظ السابقون ؛ فإذا قيل له إن مثل هذا ال 

يتكلم يف الصحيحني اللذين تلقتهم األئمة بالقبول أو كذا وكذا ، قال ال نكون كبين إسرائيل يعين يقيمون احلد 

  لقوي .على الضعيف ويرتكون ا

  كيف ؟   الشيخ :

إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد فما نصيحتكم ملثل هذا النوع  السائل :

  وملثل الطلبة مجيعا ؟

  جواب هذا يشبه جواب سبق حينما سألت عن شخص خيالف ابن حجر ، تذكر سؤالك ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ايب ؟وماذا كان جو  الشيخ :

أجبت بأن احلافظ له استقراء وله اطالع وله فحص وحبث فمثلنا ال يستطيع أن يرد عليه ما مل يكن له  السائل :

...  

ال ال ، ال أعين هذا ، الذي خيالف تصحيح ابن حجر أو تضعيفه ليس فيما يتعّلق بتدليس شعبة والذين  الشيخ :

ابن حجر يصّحح وهذا الطالب يضّعف أو على العكس  ذكرم سألت سؤاال عن بعض الّطالب جيدون احلافظ

يضّعف ابن حجر حديثا وهذا الطالب يصّححه ، كان جوايب وهو جواب سؤالك هذا األخري أّن هذا الطّالب 

إذا كان يرى نفسه قد وصل إىل منزلة من العلم غري مغرت بنفسه حبيث يرى أن له احلق بعد وصوله إىل هذه املرتبة 

  عرفة ذا العلم الشريف فله احلق أن خيالفه .العالية من امل



  خيالف ما يف الصحيحني وإن كان عاملا وليس طالب علم فقط ؟ السائل :

الشيخ  : امسع هذا حيتاج إىل شرح تذّكرت هذا اجلواب ؟ هو اجلواب نفسه ولكن سؤالك هو ملا ينقد أحد 

  كيفا ؟ الصحيحني ينقده بناء على علم اجلرح والتعديل ؟ أم هوى و 

  ال ، على علم الرتاجم والتواريخ . السائل :

اآلن نأيت مبثال حديث ما رواه البخاري ومسلم أو أحدمها فيجد فيه رجال اتّفق العلماء على تضعيفه أو  الشيخ :

أكثر العلماء على تضعيفه وكان هذا الّتضعيف بسبب واضح أي كان اجلرح مفّسرا ، بناء على ذلك ضّعف ذاك 

  هذه الصورة تدخل يف سؤالك أم ال ؟احلديث 

  هذا هو . السائل :

مجيل جدا ، فأقول إذا هو اعتمد ليس على رأيه وإمنّا على العلماء اّلذين طعنوا يف ثقة أحد رواة هذا  الشيخ :

  احلديث .

  نعم . السائل :

يب السابق والذي أعدا على فله ذلك ؛ لكن بالشرط السابق إذا كان بلغ تلك املنزلة اليت ذكرا يف جوا الشيخ :

  مسامعك أخريا ، واضح ؟

  واضح السؤال ، وأريد سؤاال تابعا له وهو نفس السؤال . السائل :

  ال ، أنا أقول سؤالك واضح لكن أسألك جوايب واضح لديك ؟ الشيخ :

  ...واضح يل ، لكن أريد أن أستفسر حىت يعين  السائل :

  ما يف مانع تفضل . الشيخ :

معىن هذا أّن الّصحيحني عرضة لكّل من بلغت شوكته وقويت شوكته يف العلم أن يتكّلم يف أحاديث مل  السائل :

يتكّلم فيها احلفاظ السابقون ؟ وهذا الذي ينقل من كتب اجلرح والتعديل تضعيف األئّمة هلذا الراوي هم األئمة 

  قد مر عليهم الصحيح وسلموا به ، فلماذا ؟الذين تكّلموا يف هذا الراوي مل يتكّلموا يف حديث داخل الصحيح و 

  قولك مل يتكّلموا ، تعبريك ليس دقيقا . الشيخ :

  مل ينقل إلينا ، أو مل جنده أو مل نقف عليه . السائل :

  مجيل جدا ، وأنت تعرف الفرق بني األمرين ؟ الشيخ :

  بني ماذا ؟ إن مل نقف عليه ومل ينقل ؟ السائل :

  ...كلموا ال ، بني مل يت الشيخ :



  فرق كبري . السائل :

  فرق كبري . الشيخ :

  ...كون مل أقف أنا   السائل :

  معليش فمع هذا الفرق الكبري خيتلف األمر بني قولك األّول وقولك اآلخر ؟ الشيخ :

  ...يف فرق نعم وخيتلف ، خيتلف الكالم لكن  السائل :

  لح علي وتبقى علي حىت جنيبك عنه ؟كوّيس ، فعلى أّي القولني اآلن أنت من قوليك ت  الشيخ :

  القول الذي أقوله أنا ، أنا أحبث ما استطعت يف كتب أهل العلم . السائل :

  ما أحتاج التفصيل ، اعتمد على قول من القولني السابقني حىت أجيبك ؟ الشيخ :

  يعين يسكت ال يتكّلم يف الصحيحني الذي مل جيد كالم األئّمة فيه . السائل :

  مش هذا بارك اهللا فيك ، قلت آنفا مل يتكّلموا وقلت الحقا ال أعلم أّم تكّلموا . الشيخ :

  قويل ال أعلم . السائل :

هذا هو اجلواب بارك اهللا فيك ، طيب إذا كان تصّر على البقاء على كلمة ال أعلم وتعلم كما يعلم كّل  الشيخ :

 ّم تكّلموا حينئذ ليس احملظور كبريا كما يتصّور فيما إذا طالب علم بني ما لو قال مل يتكّلموا وبني ال أعلم أ

  بقيت عند قولك األخري ال أعلم ، مجيل قول القائل ال أعلم هو علم ؟

  علم فيما خيّص نفسه يعين خيرب عن نفسه أنه ال يعلم هذا الشيء ، نفي . السائل :

  فهو علم ؟ الشيخ :

  ال ، ليس علما . السائل :

 اللف والدوران بال مؤاخذة يف نفسه أو يف غريه ، هذا ليس علما مطلقا وحكمه على إذا شو معىن الشيخ :

  احلديث بالّضعف بناء على أقوال أئّمة اجلرح والتعديل علم ؟

  علم . السائل :

  طيب فما الذي يقّدم ؟ أالعلم ؟ الشيخ :

  أنا قلت يف هذا الراوي ليس يف احلديث . السائل :

وقلت آنفا هذا الطالب الذي ضّعف احلديث بناء على أقوال أئّمة اجلرح والتعديل يف وأنا أقول معك  الشيخ :

  أحد رواته فأنا معك يف املوضوع ، هذا علم أم جهل ؟

  علم ، هو علم . السائل :



  يضحك الشيخ رمحه اهللا . الشيخ :

  لكن ليس كافيا يف احلكم على ضعف احلديث وإن كان الراوي فيه ضعف . السائل :

  ملاذا ؟ يخ :الش

ملا علم أّن أصحاب الصحيح خيرجون الراوي الصحيح من الضعيف إما ملا هلم من طرق أو ملا اطلعوا  السائل :

  عليه أو ملا علموا أن له أصال أو انتقوا من حديثه أو كذا أو كذا .

كل ما يف الصحيحني صحيح ال يأتيه الباطل من بني ي الشيخ : ديه وال من خلفه هل أفهم من كالمك تعين أن ّ

  أم فيه شيء قد يكون ليس صحيحا 

  األحرف اليسرية اليت نّص عليها العلماء  السائل :

  إذا فيه شيء ؟ الشيخ :

  فيه شيء ، األحرف اليسرية اليت نّص عليها احلّفاظ . السائل :

  ومىت ينتهي دور العلماء ؟ يف أّي قرن ؟ الشيخ :

  أنا أسأل عن هذا . السائل :

  صحيح ؟ الشيخ :

  أنا أسأل صحيح . السائل :

  .( يضحك الشيخ رحمه اهللا )أكيد أنت  الشيخ :

أنا أسأل , أنا ال أدافع اآلن عن قولك  لكن أسأل وأريد أن أقف على أدلة كل فريق حىت أقف على  السائل :

  احلق بدليله .

  معليش ، لكن كيف حتّول أنا السائل فتقول أنت تسأل ؟ الشيخ :

  ا أسألكم عن هذا هل انتهى دور العلماء على ما جاء مثال ؟أن السائل :

  هل مسعتم مثل هذا السؤال منه ؟ ما أحد مسع منك هذا السؤال ، أم أنت حتكي بالالسلكي يعين ؟ الشيخ :

  أنا كالمي كّله أسئلة ، أنا جئت وعندي أسئلة ما جئت أناقش مسائل جئت أسأل أسئلة . السائل :

م عليك يا أخي أّنك تسأل وتكثر السؤال ، ففي هذا فائدة يل أّوال مث للسامعني ثانيا ؛ لكن أنا ما أنق الشيخ :

عجبت منك أنا سألتك وإذا أنت حتول أنك أنت السائل ، هذا الذي أستغربه ـ يضحك الشيخ رمحه اهللا ـ طيب 

ىل يوم يبعثون ؟ أم ال تزال اآلن نطّور السؤال يف قناعتك الّشخصية والعلمّية هل انتهى دور العلماء خالص إ

  األمة فيها خري ؟



  فيها خري إىل أن تقوم الساعة . السائل :

جزاك اهللا خريا ، فإذا ما انتهى دور العلماء ؛ لكن سؤالك يوحي إيل مبا هو ليس طبعا بالوحي الرمحاين  الشيخ :

أحاديث الّصحيحني يعين مسّلمة  ، يوحي إيل بأنه انقطع دور العلماء ألّنك قّيدت آنفا حينما سألتك هل كلّ 

عندك ، قلت ال ، يف بعض أشياء لكن هذا ببيان العلماء ولذلك اضطررت فسألتك يعين مىت انتهى دور العلماء 

أخريا أنا حصلت على اجلواب الذي أردته من سؤايل وهو أن األمة اإلسالمية ال تزال فيها خري ، هذه املسألة 

تهاد يف املسائل الفقهية ؟ تعرف اجلواب أنت عند املقلدة خالص االجتهاد بعد تشبه متاما هل انتهى دور االج

األئّمة األربعة سد باب االجتهاد يف القرن الرابع من اهلجرة ، ابن الّصالح رمحه اهللا وقع يف نفس املشكلة ووقع يف 

ف وإمنا علينا أن نتبع الذين نفس املطّب الذي وقع فيه الفقهاء املقّلدون حينما قال ليس لنا أن نصّحح أو نضع

صّححوا وضّعفوا ورّد عليه اإلمام النووي رمحه اهللا مبا هو احلّق والّصواب وذلك معروف لديكم ، على هذا حبل 

البحث العلمي ينبغي أن يظل مستمرّا إىل يوم القيمة ، إىل يوم ال يبقى على وجه األرض من يقول ال إله إال اله 

يصّح أن نقّيد ما ذكرت من القيد ألّن العلماء واحلمد هللا موجودون يف كّل زمن ويف كّل ؛ وإذا األمر كذلك فال 

قرن وم تقوم حّجة اهللا على عباده ؛ ولذلك فإذا كان هذا الطّالب اّلذي تشري إليه متمّكنا يف العلم كما أنا 

 مادام أنّه ينقد بعلم ، ذكرت ذلك صراحة فال يضرّه أن ال يعلم من سبقه إىل تضعيف حديث يف الّصحيحني

وإذا فعدم علمه جهل أي عدم علمه مبن نقد جهل ونقده بعلم علم ، فيقّدم العلم على اجلهل ؛ لكن املهّم أن 

نالحظ أن يكون متمّكنا يف علم احلديث أّوال مث يف علم الّشريعة ثانيا ؛ ألّنين أجد كثريا من الّشباب اليوم النّاشئ 

ني أو املتأّخرين وهو ال حيسن فهم بعض األمور اّليت يفرتض أن تكون مفهومة لدى طّالب ينقد سواء من املتقّدم

العلم ؛ فإذا كان هذا الطّالب الناقد متمّكنا يف هذا العلم فلن يضرّه أنه ال يعلم من سبقه إىل التضعيف مادام أنّه 

علما من الّناحية الفقهّية ، مث خيرج  يعتمد على علم اجلرح والتعديل ويفهم احلديث ومعناه وداللته وحييط به

  بذلك احلكم اّلذي ال يعلم من سبقه إليه ، ذا الّشرط جيوز له وإال فال .

بالنسبة لطالب العلم الذي ضّعف حديث طبعا كان احلديث كّله يدور حول الصحيحني ، طبعا هو مل  السائل :

لعّلها ما مّرت على كثري من العلماء وكثري من  يضّعف حديث خارج الصحيحني فنقول مثال أّن هذه األحاديث

الشراح , لكن الصحيحني يعين يوجد فيهما ميزة وأما منذ أن ألفا والعلماء يتدارسوا إما يف حلق العلم وإما يف 

الشرح وإما يف االنكباب عليها قراءة حىت أن الدارقطين رمحه اهللا أخذ بعض املؤاخذات على ما يف الّصحيحني  

هو معلوم ، ومن أتى من بعده بعضهم مل يأخذ هذه املؤاخذات ولعل كلمة الذهيب اليت ذكرا يف احلديث كما 

الذي كان قبل اإلفطار وهي أنه قال ويف النفس منه شيء لو ال مهابة الصحيحني ، وهو حديث أيب الزبري 



ب العلم هذا الذي مل يسبقه يف وكذلك بينت يا شيخ أن هناك من سبقك أبو حسن القطان رمحه اهللا ؛ لكن طال

انتقاد هذه الرواية أحد من العلماء املتقّدمني كما حصل ملاذا ؟ كما حصل أليب الزبري رمحه اهللا ، وهذين الكتابني 

يعين هذان الكتابان مّر على معامل كثرية من العلماء ما بني شرح وإىل غريب وإىل آخره فهل نقول له أنه يطلق 

الب علم وكونك متمّكن حّىت ولو مل يسبقك أحد ، يف حني الذين سبقوه من األئّمة لك التضعيف كونك ط

  الذين درسوا هذه الكتب وشرحوها فلو تبّني لنا ذلك بارك اهللا فيك ؟

ليس عندي شيء جديد جوابا على سؤالك إمنّا هو إعادة املاضي , ولكن بفلسفة جديدة وهي نقول  الشيخ :

  هذا ال جيوز له ، زين ؟لك اآلن جدال طالب العلم 

  زين . السائل :

  طالب العلم هذا ال جيوز له فهل هناك أحد جيوز له ؟ الشيخ :

  يا شيخ هذه املسألة ختتلف عن مسائل أخرى مثل املسائل الفقهية أو غريها . السائل :

  أو ال .بالش دوبلة ، أجب جوابا صرحيا ، سؤال خمتصر هل هناك من جيوز له ؟ اجلواب نعم  الشيخ :

  هناك من جيوز له وقد فعل الدارقطين . السائل :

  امسح شويه ، ما صفة هذا اجلائز له ؟ الشيخ :

  أن يكون عاملا من العلماء الذين متكنوا  السائل :

  وهذا الذي دندنت حوله ورجعت أنت إليه أخريا .. الشيخ :

  ...ال مو هذه القضية  السائل :

رمحه اهللا , لكن الفرق بيين وبينك أّنين ما مسيت طالب العلم عاملا , أما قلت متكن ,يضحك الشيخ  الشيخ :

أنت فتجرأت على كالمي وقلت عاملا متمّكنا ، قلت عاملا متمّكنا إذا اخلالف بيين سابقا يف كالمي وبينك أنت 

لّسائل الّسابق قبلك الحقا خالف لفظّي بدليل أّنك اآلن ستوافق على القولة اجلديدة اليت ما وّجهتها آنفا إىل ا

  فسأقول لك جيوز نقد أحاديث الصحيحني من عامل متمّكن ، اآلن ال جتد ما تعارضين به أليس كذلك ؟

  ...يا شيخ أنا قصدي  السائل :

  ...الشيخ  : وبقول ما يعطي جواب 

  ...يا شيخ أنا قصدي بارك اهللا فيك أن أحاديث الصحيحني حمصورة من واحد إىل كذا  السائل :

اآلن بتحكي غري الكالم السابق بارك اهللا فيك أم هو إعادة يعين إدارة الكوانة بتعرف الكوانة ؟ يف شيء  الشيخ :

  جديد عندك ؟



واهللا يا شيخ مسألة الصحيحني يعين مسألة ليست باهلينة ألن الصحيحني أحاديثها حمّددة من واحد إىل   السائل :

ها قوافل العلماء ، فلما يأتينا شخص ينتقد شيء مل تنتقده هذه كذا وحمصورة ومّرت عليها شروح ومّر علي

  القوافل على هذا الكّم احملصور يعين الّنفس ما ترتاح كثريا ، بارك اهللا فيك .

املهم عندي جديد وأنت مثلي أو أنا مثلك يعين ما عندنا شيء جديد لكن عندي شيء جديد اآلن ،  الشيخ :

افل من العلماء ودرسوا الصحيحني إىل آخره ترى هذا الطالب املتمّكن يف أنت حينما تقول جاءت هذه القو 

العلم يف تعبريي أو ذاك العامل املتمّكن يف علمه يف تعبريك أنت هل أحاط علما ذه القافلة ؟ أجبين بس اشرتط 

  بدون حيدة ؟

  قد يكون أحاط وقد اليكون ما أحاط . السائل :

  قد هذه تقال للتشكيل .هذه حيدة ، يا أخي قد و  الشيخ :

  نفع اهللا بك ، قد يكون اطلع على بعض هذه وقد يكون ما اطلع . السائل :

  أرأيت ما قلت على بعض وأنا أسأل عن البعض اآلخر هل اطلع على الكّل ؟ قل ال . الشيخ :

  ال . السائل :

آلخر , إذا جزاك اهللا خري إذا ما يفيدك قولك اطلع على البعض مفهومه أنه ما اطلع على البعض ا الشيخ :

أطلت علّي اجلواب ، أنا سألتك سؤاال بلسان عريب مبني هل تتصّور أّن هذا الطالب يف تعبريي أو ذاك العامل يف 

تعبريك أحاط علما بكّل من تكّلم على الّصحيحني سواء من الّناحية احلديثّية أو غريها ؟ اجلواب ال ، بداهة 

أن اجلواب بال ؟ ألنك حينما تضّخم اإلشكال وتقول أنّه مرت قوافل على هذه  اجلواب ال ؛ إذا ملاذا تفرتض

الكتب ودرسوها ونقدوها إىل آخره وهذا جاء يف الزمن األخري ينقد ما مل ينقده السابقون األولون ملاذا تدعي 

ب الناشئ اليوم يف هكذا ؟ وأخريا بعد املناقشة اهلادئة العلمية تقول ال ليس األمر كذلك ؛ وهذه مشكلة الشبا

العلم يضّخم األمور ، فبارك اهللا فيكم إذا عرفتم أّن العلم وأّن حّجة اهللا قائمة على مّر الّزمان والّدهور وأّن العلم 

( ال تزال طائفة من أّمتي ظاهرين على الحّق ال يضّرهم من ال ينقطع أبدا وإّال تقوم الّساعة على الّناس 

روايات كثرية يف هذا احلديث ، الّشاهد فإذا حنن اشرتطنا أن  حتى تقوم الساعة )خالفهم حتى يأتي أمر اهللا 

يكون على حّد تعبريك عاملا متمّكنا فما هو اخلوف ؟ وقد اتفقنا أنّنا ال نستطيع أن نقول أننا أحطنا بكل هؤالء 

مام الّذهيب رمحه اهللا الذي ذكرته آنفا العلماء الذين كانوا مع تلك القوافل العاملة والّدارسة للكتابني ؛ ثانيا مثل اإل

  مذّكرا بقويل أنا كوّيس ، ترى جاز لإلمام الذهيب أن يقول تلك الكلمة ؟ أجبين بدون حيدة ، جاز أم مل جيز ؟

  جاز وقاهلا . السائل :



  هل قاهلا أحد قبله من تلك القوافل ؟ الشيخ :

  أبو احلسن القطان كما ذكرت . السائل :

بتين ، هل قال أحد يعين يف صحيح مسلم أليب الزبري أحاديث يف القلب منها شيء هل قاهلا غريه ما أج الشيخ :

  ؟

  ال . السائل :

  طيب جاز له أن يقول ؟ الشيخ :

  جاز . السائل :

طيب ما الفرق بينه وبني مثله فيما إذا جاء متأخرا عنه ببضع سنني أو بقرن أو بقرون ؟ ال فرق ؛ املهم  الشيخ :

  وضوع أن يكون الناقد عاملا وانتهى األمر .يف امل

  نفع اهللا بك . السائل :

  جزاك اهللا خريا ، شغلت اجللسة بالعلم واحلمد هللا . الشيخ :

سائل آخر : يف بعض االستشكاالت تنتج عن ما ينقل عن اإلمجاع على حديث الّصحيحني اليت مل تنتقد ومل 

ول األحاديث اّليت مل يتكّلم عليها أحد من احلّفاظ وجاء أحد يتكّلم يف حديثها وسؤال األخ يف البداية ح

املتأّخرين على أّن اإلمجاع قد انعقد على األحاديث اليت مل يتكّلم عليها ؛ فهذا اإلشكال لعله ينتج عنه هذا 

  السؤال وغريه ؟

  اإلشكال سبق اجلواب عنه . الشيخ :

قلون ويقولون أحاديث الّصحيحني اليت مل يتكّلم عليها بعد ال ، عن اإلمجاع يعين بعض الناس اآلن ين السائل :

أن تكلم احلافظ الّدارقطين على األحاديث أمجعت األّمة على صّحة ما سواها ينقله بعض الّناس ويتحرّج بعض 

  الناس يف الكالم على بعض األحاديث من أجل هذا اإلمجاع املنقول .

مباشرة هل ميكن حصر األحاديث اّليت تكّلم فيها آنفا ، ذكر أخي سبق اجلواب عن هذا ؛ لكن ليس  الشيخ :

أحد إخواننا احلاضرين وهو الذي قبلك بأّن اإلمام الّدارقطين انتقد من الّصحيحني ثالث مائة حديث وزيادة ، مث 

هذا املتأّخر  الذين جاءوا من بعده ، مل يسّلموا إىل الناقد الدارقطين إّال يف أفراد من األحاديث أال ميكن أن يكون

هذا الطّالب الذي دار احلديث آنفا حوله أال ميكن أن يكون انتقد حديثا من تلك األحاديث اّليت انتقدها اإلمام 

  الّدارقطين ولكن العلماء مل يعّرجوا على نقده ؟ ممكن أم ال ؟

  معروفة ممكن , لكن سجلت هذه األحاديث ، األحاديث اليت انتقدها الدارقطين مسجلة و  السائل :



  معروفة لكن هل كل ناقد وكل سائل يعرفها ؟ الشيخ :

  ...ليس كل سائل ولكن هم يقولون أن هناك إمجاع  السائل :

أنا أريد أن أقول اإلمجاع على ما دون ما نقده الدارقطين ؟ أم زايد ما نقده الّدارقطين ومل يسّلم له ؟  الشيخ :

  مفهوم السؤال ؟

  نعم مفهوم . السائل :

  ما هو اجلواب ؟ خ :الشي

  اإلمجاع على غري األحاديث اليت تكّلم عليها سواء سّلم أو مل يسّلم . السائل :

أحسنت إذا ففي هناك أحاديث اآلن عمليا جارية جمرى املقبولة من األحاديث ولو كان فيها شيء ممّا  الشيخ :

ا ، لو فرضنا صحيح البخاري مطبوع انتقده الدارقطين , طّيب إذا حصيلة اجلواب ليس عندنا كالم واضح جدّ 

طبعة جّيدة بأرقام متسلسة وجاء اإلمجاع اّلذي تشري إليه ليقول األحاديث املرّقمة بكذا وكذا وكذا وهي األلوف 

املؤلّفة ، هذه تلّقتها األّمة بالقبول ألّا مل تنتقد وما سوى ذلك فهي اليت انتقدها الّدارقطين وغري الدارقطين ، لو 

ثل هذا البيان وهذا التحرير الدقيق كان ميكن أن يّتخذ هذا حّجة مع ذلك هناك حتّفظ سبق بيانه آنفا كان م

وهو حينما افرتضنا هذه الّصورة نسخة من صحيح البخاري مطبوعة طبعة عصريّة مرّقمة بأرقام متسلسلة وفرضنا 

م هذه األحاديث اّليت أمجع عليها العلماء أّن هذا الّرتقيم كان موجودا يف عصر اّدعاء اإلمجاع ونّص على أرقا

سنقول اآلن أال ميكن أن يكون هناك ناس من أهل العلم كالّدارقطين مثال نقدوا أحاديث أخرى غري أحاديث 

  الّدارقطين ؟

  ميكن . السائل :

ّية كثرية يدعى ميكن ، إذا اّدعاء اإلمجاع يف مثل هذه املسألة تشبه متاما اّدعاء اإلمجاع يف مسائل فقه الشيخ :

فيها اإلمجاع مث يتبّني بعد الفحص والبحث أّن هناك خمالفني كثريين فيسقط حينئذ اّدعاء اإلمجاع , وهلذا فنحن 

نقول حديث الّصحيحني األصل فيهما القبول لعاّمة املسلمني , أّما أهل العلم وأهل االختصاص فلهم جماهلم 

يف بعض األحاديث مل يذكرها األّولون , الذي يدرس شرح صحيح العلمي اخلاص م ، فقد يثبت لديهم عّلة 

البخاري للحافظ ابن حجر العسقالين جيد انتقادات ال جيدها فيما انتقده اإلمام الدارقطين أبدا ، وابن حجر هو 

مثاال  الذي ينقل مثل هذا الكالم أنه ما سوى ما انتقده الدارقطين فاألمة تلقتها بالقبول , االن أنا أضرب لكم

يف بعض األحاديث املوجودة يف صحيح مسلم ورمبّا بعضه اآلخر يف صحيح البخارّي ، يف صحيح مسلم وهذا 

من غرائب املوجود يف صحيح مسلم ويتسائل املتسائل كيف هذا ، احلديث املعروف والذي يعزى يف الكتب 



فق عليه ، ما هو ؟ احلديث املشهور من اجلامعة بني الصحيحني وغريها ، يعزى هذا احلديث للّشيخني فيقال متّ 

( سبعة يظلهم اهللا تحت ظّله يوم ال ظّل إال ظّله حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم 

( ورجل تصدق بيمينه حتى ما وذكر السبعة وذكر أخريا  ) ...إمام عادل عادل ، وشاّب نشأل في طاعة اهللا 

قد تستغربون جدا أو على األقل جّلكم أو أقّل من القليل بعضكم تستغربون ماذا  ه )تعلم شماله ما أنفقت يمين

هذا  ( حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله )سأقول لكم ، احلديث حىت اليوم يف صحيح مسلم يروى بلفظ 

نقلب ، نوع من علم احلديث يسمى باحلديث املقلوب ، هذا احلديث موجود يف صحيح مسلم مقلوبا على من ا

أعلى املؤّلف ؟ أم على شيخه أم أم إىل آخره ؟ وجاءنا صحيح مسلم هكذا ، يا ترى وقوع مثل هذا اخلطأ يف 

حديث يدّل معناه على خطئه فضال عن أنّه روي يف صحيح البخاري على الّصواب وقوع مثل هذا اخلطأ اجللي 

ه هلا إال أولو العلم ؟ الشّك أّن مثل هذا اخلطأ اّسم اّسم أقرب أم وقوع بعض األخطاء يف الرواية خفّية ال يتنب

اّسد وقوعه يف صحيح مسلم أشكل بكثري من وقوع بعض األخطاء اّليت ال ختفى إّال على أهل العلم , فبماذا 

, حقيقة هذه حقيقة  " أىب اهللا أن يتّم إال كتابه "يعّلل ؟ بكلمة تروى عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا أال وهو قوله 

ال يهّمين أبدا أن أثبت لكم هذه الكلمة عن اإلمام الشافعي كما  " أىب اهللا أن يتّم إّال كتابه "نلمسها ملس اليد 

أثبت لكم األحاديث الّنبويّة الّصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، حسبنا أن نعتقد أن هذا املعىن من 

مادام أّن املسلمني قد اتّفقوا أّن يف الّصحيحني  هللا أن يتّم إال كتابه "" أىب االكالم ال ميكن أن خيتلف فيه اثنان 

وهذه معجزة من معجزات  " أىب اهللا أن يتّم إّال كتابه "ما هو منتقد حبّق وهناك انتقاد خبطأ إذا صدق من قال 

" أىب فهو ليس من اهللا  القرآن أّن أّي كتاب ألّفه مؤّلف ما مهما كان حريصا يف انتقاءه ويف توثيقه ويف تصحيحه

ولذلك ليس موضع استغراب واستنكار إذا ما توّجه بعض العلماء على مّر الّزمان والّدهور  اهللا أن يتم إال كتابه "

يف انتقاد بعض األحاديث اّليت جاءت يف الّصحيحني بالعلم وليس باجلهل وليس باهلوى وليس بالّتأثّر برتبية أو 

ما يفعل بعض الكّتاب املعاصرين اليوم اّلذين مل يشّموا رائحة العلم وال عرفوا مراتب فلسفة غربّية أو شرقّية ك

العلماء والّرواة يف رواة األحاديث فيتجّرؤون على نقد األحاديث رد أّن هذا احلديث ما دخل يف ّخمه ما قبلته 

اإلسالم واملسلمني مجيعا ؛ أّما  نفسه ، وهو يرفضها ويرميها أرضا ألتفه األسباب ، ال هذا هو خروج عن هدي 

كما نقول وندندن حول ما نقول رجل عامل ممّا مضى أو أتى أو يأيت متمّكن يف هذا العلم وال ينقد إال اتّباعا 

لقواعد هذا العلم واعتمادا على علماء اجلرح والّتعديل فأنا أمتّىن أن يوجد يف علماء املسلمني عشرات بل مئات 

ماء الّنقاد , ألّن بأمثاهلم تقوم حّجة اهللا على عباده , أما بالتقليد قال البخاري كذا ، رواه من أمثال هؤالء العل

البخاري كذا ، هذا ليس علماء وأنا يؤسفين جدا أن بعض املتحمسني من اإلسالميني وهذه حقيقة وقعت قد 



ب املصريني الذين ال علم يكون بعضكم على علم ا ، كنت قرأت منذ أكثر من عشر سنوات حبثا ألحد الكتا

  . ...عندهم 

هذا البعض من الكّتاب يف جملة العريب اليت تصدر يف الكويت حبثا عنوانه خطري جدا ، ليس كّل حديث  الشيخ :

يف صحيح البخاري صحيح ، وكتب صفحات حتت هذا العنوان اخلطري وألن تتذّكروا معي أّن عرض مثل هذا 

ال أكون مبالغا إذا قلت اّلة الّالدينّية ، لو كانت جملة دينّية كانت جمّلة شرعّية  البحث ويف جمّلة العريب اّليت 

كبعض اّالت مثال جملة الوعي اإلسالمي ونشر فيها هذا املقال كّنا نقول واهللا املقصود به توعية األّمة املسلمة 

" ليس كل حديث يف ن مقاالا وعنواا املتديّنة , أما وهذا املقال ينشر يف جمّلة حتارب اإلسالم يف كثري م

ّمث يتكّلم الكاتب كثريا ، ومن جهل الكاتب أنّه جاء إىل حديث عائشة رضي اهللا تعاىل عنها   البخاري صحيح "

ففهم هذا الكاتب األمحق اجلاهل من كلمة  ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم يباشرني وهو صائم )قالت 

(( أحل لكم ليلة وحينئذ نصب اخلالف بني احلديث وبني إمجاع األّمة وبني قوله تعاىل  يباشرين أي جيامعين ،

فأمجعت األّمة على أّن مباشرة الّصائم لزوجته  الّصيام الّرفث إلى نساءكم هّن لباس لكم وأنتم لباس لهّن ))

ذا املعّلق وبالّتعبري السوري املعّلك ، مبعىن اامعة يف رمضان هذا أّوال حرام ال جيوز وثانيا مبطل للصيام ؛ يقول ه

العلك يعين هو الكالم الفارغ الفاضي ، يقول كيف يصّح حديث ينسب إىل الّرسول أنّه كان جيامع عائشة وهو 

صائم يف رمضان ، هذا أويت من جهله ألّن املباشرة قد تكون مبعىن اامعة وحينئذ تكون من باب ااز والتلّطف 

قال إّن القرآن  (( أو المستم النساء ))جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنه حينما فّسر قوله تعاىل بالّتعبري كما 

لطيف الّتعبري فكىن عن اجلماع بالّلمس ، وهذا أسلوب قرآين رائع جدا ؛ فهو فّسر املباشرة باحلديث باجلماع 

فق عليه العلماء ؛ ّمث جاء بأحاديث وحينئذ فعال لو كان هذا هو معىن احلديث يكون حديثا باطال ولو أنّه اتّ 

أخرى وهذا أمر أيضا أعجب من األّول ألّا ليست يف الّصحيحني وأنا أدرى الّناس ا ألّين كنت خّرجت 

بعضها يف سلسلة األحاديث الّضعيفة وهو احلديث الذي يقول أّن أبا طلحة األنصاري رضي اهللا عنه رؤي يف 

ن السماء ، قالوا له تأكل الربد وأنت صائم ؟ قال هذا ليس بطعام ، هذه بركة رمضان وهو يأكل الربد النازل م

من الّسماء يأكل ويتربّد ؛ ويقول يف زعم الّرواية هذا ليس بطعام هذه بركة من السماء ، احلديث جاء من حيث 

ة جاء أنس إىل الّرسول الّرواية على وجهني ، إحدامها وهي األرجح أّا موقوفة واألخرى أّا مرفوعة ، املرفوع

ليقول أبو طلحة فعل كذا وكذا ، وقال إّا ليست بطعام وإمنا هي بركة من السماء ، قال له عليه السالم يف زعم 

أي هذا فقه خذها من عمك ، كّل برد يف رمضان وأنت صائم ولست  ( خذها من عّمك )الرواية الضعيفة 

حلديث إىل الّصحيح وليس له أّوال عالقة بالّصحيح بصورة خاّصة مبفطر ، جاء هذا الكاتب اجلاهل فنسب هذا ا



يعين صحيح البخاري ، صحيح مسلم بل ليس له عالقة بالّصحيح على اإلطالق ألنّه ضعيف وليس بصحيح , 

ولذلك كنت خّرجته يف أّول السلسلة الّضعيفة , الّشاهد خبط خبطة عشواء يف الليلة الظّلماء كما كان يقولون 

جاء بعض األفراد من بعض اجلمعّيات اإلسالمية يف الكويت ، حتّمس على هذا املقال فنشر رسالة مطبوعة  قدميا

هل هذا درس شيئا من علم احلديث ؟ درس نقد الّدارقطين وما سّلم له  " كّل ما يف صحيح البخاري صحيح "

لّصحيحني صحيح عند عاّمة الّناس فراح وألف وما مل يسّلم له ؟ ال ، وإمنّا احلماس العاطفّي والّشائع أّن ما يف ا

والعلماء حّقا يعلمون أّوال أّن ما كان  " كل ما يف صحيح البخاري فهو صحيح "رسالة عنواا على النقيض متاما 

من األحاديث املرفوعة يف صحيح البخاري هي عنده على قسمني ، قسم مسند و هذا القسم هو األكثر وهو 

هو الذي أنتقد منه ما أنتقد وسّلم من هذا املنتقد ما سّلم لإلمام الدارقطين , القسم الثاين الصحيح عند املؤلف و 

األحاديث املعروفة يف علم املصطلح باألحاديث املعّلقة ، هذه األحاديث املعّلقة عند البخاري نفسه بعضها غري 

 يف صحيح البخاري فهو صحيح " "  كّل ماصحيح فكيف يؤلف مسلم يتحّدى الفاسق الّضال برسالة عنواا 

والبخاري نفسه ال يؤمن ذا الكالم ألنّه يف كثري من األحيان يعّلق حديثا ّمث يرّده فيقول واألّول أصّح يعين ما 

ذكره مسندا أصّح من الذي ذكره معّلقا ألنه يعارض احلديث الصحيح ؛ فإذا جيب أن نتكلم بعلم ، هنا العربة أن 

ياشة فّوارة يف سبيل احلرص على سالمّية الّصحيحني من الّنقد ما نسّميه الّالعلمي هذا يعين ال نتكّلم بعاطفة ج

عشوائي يف سبيل أن ال نتكّلم يف نقد الّصحيحني نقدا عشوائّيا نسّد الباب أمام الّنقد العلمّي , ال ، األمر وسط 

( من  فليصمت وكما قال عليه الصالة والسالم بني هؤالء وهؤالء من تكلم فعليه أن يتكّلم بكالم أهل العلم وإال 

واآلن يا أستاذ امسح لنا باإلنصراف لكي نستعد للصالة  كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت )

إن شاء اهللا ولو أنّنا كّنا على غري هذا الوقت الستمررنا معكم إىل ما شاء اهللا ، وسبحانك الّلهّم وحبمدك أشهد 

  ه إال أنت أستغفرك وأتوب إليك .أن ال إل

  وهل ترى الشيخ مقبل ؟ الشيخ :

  كثريا .  السائل :

  كم بينك وبينه من املسافة ؟  الشيخ :

  يعين إذا خرجت بالّسيارة من الّصباح أصّلي عنده العصر أو قبل العصر . السائل :

  كم ؟800كم او 700ما شاء اهللا ، يعين قرابة  الشيخ :

  مرت تقريبا وهو خبري واحلمد هللا .كيلو   400 السائل :

  كيف حاله ؟  الشيخ :



  طيب جدا . السائل :

  احلمد هللا ، نسمع واحلمد هللا أنّه نشيط وعنده طّالب علم كثريين أليس كذلك ؟ الشيخ :

طالب علم منهم حوايل مائة طالب مع عوائلهم وهلم بيوت مقّسمة وحدهم ، واّلذين هم  300عنده  السائل :

  ل ينامون يف املسجد ويف املكتبة وكذا ، واحلمد هللا نفع اهللا به الكثري .بدون عوائ

  العوائل فيهم غرباء ؟ الشيخ :

  أكثرهم غرباء عن منطقته هو وهم مينّيون .  السائل :

  أقصد من خارج اليمن ؟ الشيخ :

  هم مينيون . السائل :

  مينيون . الشيخ :

  ريون .وأما الذين ليس هلم عوائل فهم كث السائل :

  وأنت لعلك من هؤالء القليلون ؟ الشيخ :

  أنا مقيم يف مأرب . السائل :

  يعين ال ميتد خريه إىل مأرب ؟ الشيخ :

  يأيت الشيخ إىل مأرب ونذهب حنن له ويذهب من عندنا طلبة عنده وهو يأيت للدعوة أيضا يف مأرب . السائل :

  إذا تسّلم عليه . الشيخ :

  إن شاء اهللا . السائل :

  إن شاء اهللا ، وعلى من لديه أيضا ممن يتيّسر لك . الشيخ :

يف من طلبته هنا لقيتهما هنا البارحة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم يعين حوايل أربعني أو  السائل :

  مخسني من الطّلبة جاءوا .

  طّيبك اهللا من طيب اجلّنة . الشيخ :

  تون اليمن زيارة للشيخ ودعوة إىل اهللا عّز وجّل ؟جاءتنا أخبار كثرية أنكم ستأ السائل :

بارك اهللا فيك واهللا الّدعوات كثرية لكن اإلستجابة قليلة ألن ظرويف العلمّية أّوال والصحية ثانيا ما متّكنين  الشيخ :

  من أن أدخل الفرح والّسرور لنفسي يف مثل هذه الزيارة .

أخرب يف بعض األشياء جاءت الّدموع يف وجهه وهو أن تذكر قد فرحنا ذا لدرجة أن الشيخ حني  السائل :

  عنده .



جزاه اهللا خري ، هو كان من أجود الّطالب يف اجلامعة حينما كنت أدّرس فيها ونعم الطّالب ونعم الشيخ  الشيخ :

  اآلن إن شاء اهللا .

البالد اإلسالمية وإمنا يف بالد شيخ هل جيوز استخدام التلفاز لنشر الّدعوة يف بالد الكفر ؟ وليس يف  السائل :

الكفر يف حني أننا نرى أن الطوائف والفرق الّضالة قد استغّلت هذه اآللة ونشروا عقائدهم ، وهذا الّشيء أصبح 

يعين من الّضرورة الّرّد عليهم وتبيان عقيدة أهل الّسّنة واجلماعة على التلفزيون ألنّنا لو حصرنا الدعوة يف املسجد 

ون املسجد قليل ّمث الّتلفزيون أنت تعلم أن البيت خاّصة يف بالد الكفر يف البيت الواحد أكثر من الذين يرتاد

جهاز ، فهؤالء وخاّصة الشيعة ينشرون عقائدهم يعين عندنا يف املنطقة حوايل يف األسبوع الواحد هلم كّل يوم بعد 

جلهاز ببالش بدون فلوس ؛ فهل جيوز للملتزم أن يوم يف حني أّن احلكومة األمريكّية تسمح ملن أراد أن يستغّل ا

  يصّور نفسه أو جيد من يصوره ويتكّلم وينشر العقيدة السليمة أم ال ؟

ال ، ولكّنك ملاذا قفزت قفزة الغزالن يف غري ما ينبغي القفز فيه ، لقد قفزت من الّتلفاز إىل املسجد  الشيخ :

أال وهو الراديو ؟ فكما يدخل التلفاز إىل كل دار كذلك يدخل  أليس هناك واسطة أخرى تستغين ا عن الّتلفاز

صوت الرّاديو إىل كل دار ؛ فإذا أين الّضرورة املّدعاة يف سؤالك بأن يربز احملاضر أو الواعظ أو املعّلم أو الفقيه أو 

س من باب احملّدث بشخصه فقط ؟ أنا ال أنكر أّن لربوز الّشخص بصوته وذاته تأثريا يف الّناس ولكن لي

الّضرورات وإمنّا هو من باب الكمالّيات ؛ فإذا كّنا مّتفقني على حترمي استعمال الّتلفاز كأصل ملا فيه أّوال من صور 

وألنّه آلة يغلب عليها أن تستعمل يف غري مرضاة اهللا عّز وجّل ، إذا كنا متفقني على هذا فحينذاك ال يوجد لدينا 

لة وسيلة دعوة وتعليم وإرشاد ، والبديل عندنا موجود دون أّي تعّرض ملخالفة ما يسوغ لنا أن نّتخذ هذه الوسي

  الّشرع أال وهو الراديو ؛ هذا جوايب عن هذا السؤال .

استخدام الراديوا عند الناس هناك قليل جدا ، الناس ما تستخدم الراديوا يف حني أن التلفاز يهتمون به   السائل :

ملا أعلمه يعين نادرا ما يستخدمون الراديوا ، الذين يستخدمون الراديو للغناء  كثريا يعين أنا أكلمك عن واقع

ولألشياء الثانية ، واإلذاعات هناك كثرية ليست مثل اململكة إذاعة القرآن الكرمي يفتح الراديو على القرآن الكرمي 

أيضا   83قناة يعين  83دنا فقط ، اإلذاعات هناك كثرية جدا وحصرها قد يصعب من كثرا ، يعين الّتلفاز عن

كثرية لكن تبقى حمصورة يعين خيّصصون قناة واحدة للّديانات واليهودّي له ساعات حمّددة والنصراين له ساعات 

واملسلم له ساعات ؛ لكن الذين ميثّلون اإلسالم هم الشيعة بل أحيانا جند الباليل وجند القادياين ؛ لكن وجدنا 

  على الّتلفاز لكّنه أشعري ، إذا تّلكم يف العقيدة تكلم ما يعتقده هو .أّن من أهل السنة من تكّلم 

وقلت هنا ال ضرورة ألن  " الضرورات تبيح احملظورات "طّيب أنا أجبتك بناء على قاعدة فقهية وهي أّن  الشيخ :



  الراديوا يقوم مقام التلفاز لكّين فهمت منك اآلن شيئا جديدا لعّلي لست وامها فيما فهمت .


